
Arròs a la cubana amb ou de corral
Amanida de patata, ou dur, espinacs i tonyina
Sopa de síndria amb fils de formatge
Ensaladilla feta a casa

Daus de vedella amb verduretes
Canelons del rostit de la Cigonya amb beixamel
Calamars a la planxa amb patata gallega

Púding de la iaia
Macedònia de fruita natural
Copa de iogurt amb préssec natural

Macarrons a la bolonyesa i gratinats
Pèsols i patata amb cansalada ibèrica
Amanida de còctel de gambes 
Ensaladilla feta a casa

Fricandó de vedella amb bolets 
Lluç a la menorquina
"Lagarto" a la brasa amb patata paella

Púding de la iaia
Macedònia de fruita natural
Copa de iogurt amb préssec natural

Arròs a la marinera
Truita de patates xips i carbassó amb amanida 
Vichyssoise de porros i patates amb musclos en escabetx
Ensaladilla feta a casa

Bacallà al forn amb samfaina
Llonzes de porc amb salsa de formatge blau
Mandonguilles amb tagliatelli de calamars

Púding de la iaia
Macedònia de fruita natural
Copa de iogurt amb préssec natural

Fideuà negra de la Cigonya
Amanida de tomàquet, bacallà i salsa al pesto
Samfaina amb ou a baixa temperatura
Ensaladilla feta a casa

Cansalada del coll a la brasa amb guarnició
Peix de la llotja
Escalopins al pebre verd

Púding de la iaia
Macedònia de fruita natural
Copa de iogurt amb préssec natural

Canelons del rostit de l'àvia 
Macarrons tradicionals, rabes de pollastre i croquetes

6,75 € Ensaladilla feta a casa
Closcada de musclos i cloïsses al vapor
Pop a la gallega amb parmentier de patata i pimentó de la Vera
Arròs caldós de llamàntol (preu x ració)
Paella marinera (preu x ració)
Arròs negre amb all i oli (preu x ració)
Fideuà de llamàntol (preu x ració)
Fideuà de la Cigonya amb all i oli (preu x ració)
Fideuà negra de la Cigonya amb all i oli (preu x ració)

Tàrtar de salmó amb guacamole
Sopa de síndria amb fils de formatge
Espatlla de xai amb parmentier de patata
Pop a la brasa amb parmentier de patata
Mil fulles de nata i xocolata
Tiramisú

PLATS DE MENÚ DE DIMARTS A DIVENDRES: PRIMERS 4,75 €, SEGONS 5,75 € I POSTRES 1,75 €. MENÚ SENCER 10 €.
                  Plats per vegetarians                                      Plats per celíacs                                  Plats sense lactosa

3,50 €
3,50 €

12,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

                                      
CAP DE 

SETMANA              
11 i 12 de juliol

8,50 €
7,50 €

10,00 €
14,00 €

DIVENDRES 
10/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                                                                                                        
CAP DE 

SETMANA                        
11 i 12 de juliol

7,75 €
7,75 €

7,75 €
12,50 €
16,00 €

DIMECRES 
08/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

DIJOUS 
09/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

                           MENÚS SETMANALS           10,00 €
www.elracodelacigonya.com

DIMARTS 
07/07/20

PRIMERS

SEGONS

POSTRES

93 898 11 01


